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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Periklanan adalah bagian dari kehidupan industri modern, dan hanya bisa 

ditemukan di negara-negara maju atau negara yang tengah mengalami 

perkembangan ekonomi secara pesat. Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan 

yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling 

potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya (Jefkins, 2006: 5). 

Pada dasarnya tujuan periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi 

sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. 

Periklanan melayani banyak tujuan dan banyak pula pemakainya, mulai dari 

perorangan yang memasang iklan mini di surat kabar daerah hingga perusahaan 

besar yang memanfaatkan jaringan televisi untuk memperdagangkan merek-merek 

populer kepada jutaan pemirsa. Iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa kali 

dalam sehari sampai dipandang cukup bermanfaat yang memungkinkan sejumlah 

masyarakat untuk menyaksikannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemasar dalam meningkatkan 

efektivitas periklanan adalah dengan menciptakan daya tarik iklan melalui para figur 

masyarakat dan selebritis. Figur masyarakat antara lain adalah tokoh, atlet atau 

ilmuwan. Sedangkan selebritis adalah seorang pribadi yang berasal dari kalangan 

tokoh, aktor, aktris, entertainer maupun atlet yang dikenal masyarakat untuk 
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mendukung suatu produk. Penggunaan figur masyarakat maupun selebritis sebagai 

brand endorser tersebut diharapkan mampu mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pemilihan produk. 

Sebagian besar pemasar menghabiskan uangnya dalam setahun untuk 

mengontrak selebriti dengan didasarkan bahwa selebriti mampu meyakinkan produk 

atau merek yang dibicarakan. Saat ini celebrity endorsement dipandang sebagai 

industri miliaran dolar. Berbagai perusahaan yang menandatangani kesepakatan 

dengan selebriti diharapkan mampu mendongkrak positioning yang unik dan relevan 

dalam benak Konsumen. Hal ini diketahui bahwa celebrity endorsement memainkan 

peran penting, bahkan dapat memberikan sentuhan glamor (Mustafa, 2005). 

Saat ini peluang bisnis di sektor minuman energi tetap menarik perhatian. 

Permintaan akan produk-produk minuman energi terus bertambah, hal ini bisa 

terlihat dengan maraknya produk minuman energi yang beredar di pasaran. 

Beberapa merek minuman energi yang ada di pasaran baik produksi dalam negeri 

maupun luar negeri.  

Persaingan di kategori minuman energi sangat ketat, diperlukan suatu 

strategi marketing mix yang handal untuk dapat tetap masuk maupun bertahan dalam 

persaingan tersebut. Kuku Bima Ener-G sebagai pendatang baru minuman energi 

menunjukkan eksistensinya dengan mengoptimalkan unsur 4 P marketing mix (Lee, 

2007: 14). Sebagai hasilnya, Kuku Bima Ener-G dapat mereduksi pangsa pasar 

market leader minuman energi (Extra Joss), bahkan Kuku Bima Ener-G telah 

meraih gelar "Top Brand 2008" sebagai wujud kepuasan pelanggan. Kuku Bima 
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Energi kembali meraih penghargaan sebagai Indonesia Original Brands 

Appreciation 2011 kategori minuman berenergi (www.harianhaluan.com). 

Kuku Bima Ener-G adalah merek dagang dari minuman energi produksi PT 

Sido Muncul. Produk minuman energi ini diluncurkan pada tahun 2004, Dalam 

peluncurannya, Kuku Bima Ener-G memecahkan mitos bahwa minuman energi 

selalu berwarna kuning, dengan rasa yang serupa. Berbagai varian Kuku Bima Ener-

G terdiri dari macam-macam rasa dan warna, dengan kandungan yang tidak jauh 

dari produk serupa, yakni kafein (Iqbal, 2009). 

Tujuan Kuku Bima Energi agar diterima oleh masyarakat yaitu dengan 

mengembangkan berbagai rasa seperti rasa original, anggur, jeruk, susu soda, 

jambu, kopi, nanas dan mangga dengan meluncurkan iklan-iklan wisata budaya 

dengan tema "Mari Berwisata di Negeri Sendiri" dengan 9 versi yaitu Versi Papua, 

Pesona NTT, Ayo ke Labuan Bajo seri I, Versi Maluku, Versi Sumatera Utara, 

Labuan Bajo seri II, Ayo ke Semarang dan Versi Kalimantan. Saat ini iklan wisata 

yang terbaru adalah dengan versi Jogja Istimewa. 

Agar produk yang ditawarkan pemasar melalui media iklan memiliki daya 

tarik bagi calon konsumen untuk membeli, maka diperlukan dukungan tokoh 

terkenal ataupun bintang iklan sebagai penyampaian pesan dalam iklan. Bintang 

iklan (celebrity endorser) yang merupakan tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya dan berperan sebagai orang yang berbicara 

tentang produk, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

konsumen yang menunjuk pada produk yang didukungnya (Shimp, 2003: 161) 
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Keberadaan selebritis menjadi tawaran yang menarik bagi perusahaan untuk 

membintangi suatu iklan terlebih selebritis yang sudah terkenal. Bahkan sederetan 

perusahaan berusaha untuk berkerjasama dalam pembuatan iklan produknya. Akan 

tetapi tidak semua selebritis dapat dengan mulus memenuhi ajakan tersebut karena 

perusahaan yang melakukan promosi melalui iklan harus memilih bintang iklan 

yang tepat dan dianggap dapat mewakili citra produk yang diinginkan perusahaan. 

Selebritis yang menjadi endorser iklan dapat mendatangkan manfaat lebih, 

apabila pemasar mampu merumuskan sebuah endorsment yang tidak saja mewakili 

kepentingan perusahaan, tetapi memberikan nilai tambah bagi konsumen yaitu 

dengan memberikan kesan bahwa setiap produk dan promosi yang dilakukan peduli 

dengan kondisi yang ada di sekelilingnya, dan memahami budaya yang sedang 

berkembang. Hal ini didukung oleh pernyataan Amos et al (2008: 210) bahwa : 

“When celebrityes endorse a product, the meaning developed around a 
particular celebrity will – or at least it is hoped for by advertisers – transfer to a 
company, brand, or product” 

 
Bahwa ketika selebriti mendukung sebuah produk yang mana akan 

membantu proses pengembangan produk mereka dalam beriklan dengan selebriti 

juga akan membantu Perusahaan, merek dan produk tersebut, seperti dijelaskan oleh 

(Amos et al, 2008: 210) 

Terkait masalah selebritis sebagai bintang iklan sebuah produk, bahwa 

endorser itu harus bisa mendorong dan mendongkrak penjualan, dalam arti apa yang 

ada dari diri seorang selebritis bukan hanya sebagai pemanis tetapi juga harus 

menjadi faktor pemicu yang dapat menambah nilai pada konsumen. Pemilihan 
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endorser disesuaikan dengan tujuan iklan yang ingin dicapai, apakah endorser itu 

digunakan untuk pengenalan merek, membangun dan memperbaiki citra sebuah 

merek, meningkatkan penjualan dan loyalitas merek. 

Dalam mempromosikan suatu produk, selebriti bisa berfungsi untuk 

memberikan kesaksian (testimonial), memberikan dorongan dan penguatan 

(endorsement), bertindak sebagai aktor dalam iklan, dan bertindak sebagai juru 

bicara perusahaan. Selebriti akan memberikan manfaat kepada perusahaan karena 

selebriti memiliki popularitas, bakat, karisma, dan kredibilitas, (Sumarwan, 2002: 

258) 

Hubungannya dengan studi terdahulu yang berjudul Analisis Persepsi 

Konsumen Terhadap Endorser Iklan di Televisi dan Hubungannya dengan 

Keputusan Pembelian yaitu ingin mengetahui pengaruh penggunaan endorser iklan 

di televisi terhadap keputusan pembelian, dan persepsi konsumen terhadap endorser 

iklan, dengan menggunakan analisis Kruskal Wallis dan MDS (Multi Dimension 

Scalling), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu ingin Mengetahui persepsi konsumen terhadap celebrity 

endorser iklan Kuku Bima Ener-G dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kuantitatif yang ditulis oleh (Hudori, 2010) 

Ruang lingkup penelitian ini lebih menekankan bagaimana program promosi 

yang dilaksanakan oleh PT Sido Muncul sebagai produsen Kuku Bima Ener-G, 

salah satu program promosi yang dilaksanakan adalah pemakaian beberapa celebrity 

endorsement dari berbagai latar belakang seperti Mbah Marijan, Ade Rai, Doni 
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Kesuma, Chris John, Vega Darwanti, Rieke Diah Pitaloka dan Denada sebagai ikon 

produk dengan selalu menampilkan keenam model iklan tersebut di kemasan Kuku 

Bima Ener-G. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “CELEBRITY ENDORSEMENT (Studi Deskriptif Kuantitatif 

Persepsi Konsumen Terhadap Celebrity Endorsement Kuku Bima Ener-G Pada 

Karyawan Pabrik Ambassador Garmindo)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berbagai masalah yang muncul secara bersamaan seringkali menyulitkan untuk 

diteliti seluruhnya. Pembatasan masalah dilakukan agar tidak menyulitkan pelaksanaan 

penelitian secara keseluruhan dan penulis dapat memusatkan perhatian sehinga masalah 

tersebut dapat dikaji lebih mendalam. 

Sedangkan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti 

dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana persepsi konsumen 

terhadap celebrity endorsement Kuku Bima Ener-G pada Karyawan Pabrik Ambassador 

Garmindo ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap celebrity 

endorsement Kuku Bima Ener-G pada Karyawan Pabrik Ambassador Garmindo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

penulis, PT Sido Muncul, dan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya: 
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1. Bagi penulis, dapat mendeskripsikan persepsi konsumen terhadap celebrity 

endorser iklan Kuku Bima Ener-G serta menambah wawasan penulis tentang 

analisis dalam dunia periklanan yang sebenarnya. 

2. Bagi PT Sido Muncul yang selaku produsen Kuku Bima Ener-G dapat menjadi 

evaluasi hasil iklan Kuku Bima Ener-G yang menggunakan celebrity endorser 

dalam meningkatkan penjualan produk. 

3. Penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi dunia periklanan dalam 

meningkatkan penjualan suatu produk bila menggunakan celebrity endorser 

sebagai model iklannya. 

E. Tinjauan Pustaka  

1. Komunikasi Massa 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communication, dari kata 

communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. 

Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang 

lain (Effendy, 2001:10).  

Dari pengertian komunikasi tersebut, tampak adanya sejumlah komponen 

atau unsur yang dicakup, yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. 

Dalam “bahasa komunikasi” komponen-komponen berikut adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikator : orang yang menyampaikan pesan 

b. Pesan : pernyataan yang didukung oleh lambang 

c. Komunikan : orang yang menerima pesan 
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d. Media : sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh 

tempatnya atau benayak jumlahnya. 

e. Efek : dampak/ pengaruh dari pesan 

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan melalui 

media, seperti surat kabar, film, radio, internet dan televisi. Menurut Everett M. 

Roger selain media massa modern, ada juga media massa tradisional yang 

meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun, dan lain- lain. 

Komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang 

ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak 

oleh si penyampai pesan. Pembaca informasi melalui media cetak surat kabar 

tidak tampak oleh si komunikator. Dengan demikian maka jelas bahwa 

komunikasi massa atau komunikasi melalui media massa sifatnya “satu arah” 

(one way trafic) (Effendy, 2004: 50). 

Pada hakikatnya komunikasi adalah proses pernyataan antarmanusia, 

yang dinyatakan dalam bentuk pikiran atau perasaan seseorang kepada orang 

lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya (Effendy, 2004: 27-

28). 

Menurut Harold Lasswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek 

tertentu. “Says What In Which Channel To Whom With What Effect?”,dari 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur 

penting yakni, who (siapa), Says What (berkata apa), in Which Channel (melalui 

efek apa), To Whom, dan with What Effect (Effendy, 2001:10). 
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a. Who (siapa) : komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dalam 

proses komunikasi, bisa dalam bentuk perorangan ataupun lembaga atau 

instansi. 

b. Says What (berkata apa) : pernyataan umum adalah dapat berupa suatu ide, 

informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan pesan 

yang disampaikan. 

c. In Which Channel (melalui saluran apa) : media komunikasi atau saluran 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. 

d. To Whom (kepada siapa) : komunikan atau audience yang menjadi sasaran 

komunikasi adalah kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, berkaitan 

dengan si penerima pesan / khalayak. 

e. With What Effect (dengan efek apa) : hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum tersebut kepada sasaran / khalayak yang 

dituju. 

Komunikasi tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita atau pesan, 

tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai pertukaran data, 

fakta, dan ide. Karena itu (Effendy, 2001: 27-28) menyebutkan komunikasi 

massa dapat berfungsi untuk : 

a. Informasi  

Kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran data, 

gambar, fakta dan pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar orang 

dapat mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi internasional, 

lingkungan, orang lain, dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 
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b. Sosialisasi 

Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap 

dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia 

sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. 

c. Motivasi 

Menjelaskan tujuan setiap masyarakat dalam cakupan jangka panjang 

ataupun jangka pendek untuk mendorong orang menentukan pilihannya dan 

keinginannya serta mendorong individu dan kelompok berdasarkan tujuan 

bersama yang akan dikejar. 

d. Perdebatan dan diskusi 

Menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk 

memungkinkan perSetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat 

mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan yang 

diperlukan untuk kepentingan umum dan agar masyarakat lebih melibatkan 

diri dalam masalah yang menyengkut kegiatan bersama di tingkat 

internasional, nasional dan lokal. 

e. Pendidikan 

Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan 

intelektual, pembentukan watak dan pendidikan keterampilan serta 

kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. 

f. Memajukan kebudayaan 

Penyebarluasan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan 

warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan dengan memperluas horizon 
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seseorang, membangunkan imajinasi dan mendorong kreativitas serta 

kebutuhan estetikanya. 

g. Hiburan 

Penyebarluasan sinyal, simbol, suara, citra (image) dari drama, tari, 

kesenian, kesusastraan, musik, komedi, olahraga, permainan dan sebagainya 

untuk rekreasi dan kesenangan kelompok dan individu. 

h. Integrasi 

Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan memperoleh 

berbagai pesan yang diperlukan mereka agar mereka dapat saling kenal dan 

mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan keinginan orang lain. 

2. Periklanan 

Periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target 

melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, 

reklame luar ruang, atau kendaraan umum (Lee dan Johnson, 2007: 3). Iklan 

adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan barang atau 

jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar (Kotler 2005:277). 

Iklan merupakan salah satu bagian dari komunikasi pemasaran, dan iklan 

adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang dibiayai oleh sponsor, dalam 

hal ini perusahaan produsen barang dan jasa yang di dalamnya menyediakan 

informasi mengenai produk atau jasa yang dihasilkan. Bersifat persuasif 

sehingga membangkitkan minat beli dari target audience. 
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Tujuan periklanan pada sebuah perusahaan atau organisasi adalah 

sebagai berikut :  

1. Periklanan sebagai informasi, iklan mengomunikasikan informasi produk, 

ciri-ciri dan lokasi penjualannya, iklan juga memberitahu konsumen tentang 

produk-produk baru. 

2. Periklanan sebagai persuasif, iklan mencoba membujuk para konsumen 

untuk membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap 

produk atau perusahaan tersebut. 

3. Periklanan sebagai pengingat, iklan terus menerus mengingatkan para 

konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli 

produk yang diiklankan tanpa memedulikan merek pesaingnya. (Lee dan 

Johnson, 2007: 10) 

Fungsi periklanan adalah sebagai berikut :  

1. Informing (Memberi Informasi)  

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru 

mendidik mereka terhadap berbagi fitur dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi penciptaan citra merek (brand image) yang positif, karena 

merupakan suatu bentuk komunikasi yang efektif, berkemampuan 

menjangkau khalayak luas dengan biaya yang relatif rendah. Periklanan 

memfasilitasi pengenalan (introducing) merek-merek baru, meningkatkan 

jumlah permintaan terhadap merek yang telah ada dan meningkatkan puncak 
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kesadaran dalam benak konsumen (TOMA- top of mind awareness) untuk 

merek-merek yang sudah ada dalam kategori produk yang matang.  

2. Persuasing (Mempersuasi)  

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi / membujuk pelanggan untuk 

memcoba produk dan jasa yang diiklankan. Persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer. Yakni, menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk, lebih sering iklan berupaya untuk membangun 

permintaan sekunder yaitu permintaan bagi merek perusahaan yang spesifik.  

3. Reminding ( Mengingatkan)  

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk yang 

diiklankan. Dampak periklanan di masa lalu memungkinkan merek 

pengiklan untuk hadir di benak konsumen sebagai suatu kandidat merek 

yang akan dibeli.  

4. Adding value ( Memberikan Nilai Tambah)  

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang 

sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi dan bisa lebih unggul 

dari tawaran pesaing.  

5. Assisting ( Bantuan Untuk Upaya Lain Perusahaan)  

Pada saat-saat lain, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang 

memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dari proses komunikasi 
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pemasaran. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan 

penjualan. Iklan mengawali produk-produk penjualan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak 

personal dengan para pelanggan yang prospektif. (Shimp, 2003:357) 

 
3. Pemilihan Media Iklan 

Suatu program periklanan yang dilaksanakan akan mampu menjalin 

komunikasi yang baik dengan konsumen dan masyarakat apabila iklan dapat 

ditampilkan dalam suatu media yang tepat. Pemilihan media yang tepat sangat 

diperlukan mengingat kemampuan jenis media dalam penyampaian pesan sangat 

berbeda. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media 

periklanan adalah :  

a. Sasaran iklan.  

Pemilihan media harus dilihat tujuan iklan yang bersangkutan. Jika 

periklanan akan menghimbau diambilnya tindakan dalam satu-dua hari 

mendatang maka akan menggunakan surat kabar atau radio sebagai media. 

Majalah kurang tepat dengan maksud ini karena iklan harus masuk 

berminggu-minggu sebelum tanggal terbit.  

b. Peredaran media. Peredaran media harus cocok dengan pola distribusi 

produk. Karenanya lingkup geografis pasaran sangat mempengaruhi 

pemilihan media yang digunakan.  

c. Persyaratan pesan.  

d. Saat dan lokasi.  
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e. Biaya media.  

Secara umum dapat disebutkan kekuatan dan kelemahan media-media 

periklanan tersebut menurut jenisnya antara lain :  

a. Media cetak  

Media cetak adalah suatu jenis media yang statis dan mengutamakan pesan-

pesan visual). Media cetak dapat dibedakan menjadi :  

1) Surat kabar 

Adapun beberapa kekuatan periklanan surat kabar adalah: 

a) Orang yang membaca surat kabar untuk mencari berita, berada dalam 

kerangka mental yang benar untuk mengolah iklan.  

b) Jangkauan khalayak yang luas. Lebih dari 58 % orang dewasa 

membaca surat kabar harian, dan pada hari minggu jumlah pembaca 

meningkat sampai sekitar 67 %.  

c) Fleksibilitas. Pengiklan nasional dapat menyesuaikan materi iklannya 

agar sesuai dengan preferensi pembelian khusus dan kekhususan 

pada pasar tertentu.  

d) Kemampuan untuk menyajikan materi pesan dengan rinci.  

e) Tenggang waktu yang pendek (waktu antara memasang iklan dan 

menjalankannya) membuat pengiklan mengaitkan materi iklannya 

dengan perkembangan pasar lokal atau peristiwa yang dapat menjadi 

bahan berita. Para pengiklan dapat mengembangkan atau mengubah 
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materi iklannya dengan cepat sehingga dapat mengambil manfaat 

dari perkembanngan pasar yang dinamis.  

Adapun beberapa keterbatasan periklanan surat kabar yaitu:  

a) Tidak beraturan (clutter).  

b) Bukan media yang sangat selektif.  

c) Penyewa tidak tetap pada ruang surat kabar.  

d) Kesulitan membeli bagi para pemasang iklan  

e) Kompsisi pembaca yang bisa berubah.  

Para pembaca surat kabar yang paling setia adalah orang-orang yang 

berusia 45 tahun keatas, tetapi kelompok konsumen terbesar dan 

potensialnya berusia anatara usia 30 sampai 44 tahun yang lebih 

jarang membaca surat kabar.  

2) Majalah  

Adapun kekuatan periklanan majalah antara lain:  

a) Memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak khusus.  

b) Memiliki umur yang lama.  

c) Merupakan sumber yang sangat baik untuk memberikan informasi 

produk yang rinci dan menyampaikan inforamsi ini dengan penuh 

tangggung jawab (sense of authority)  

d) Kemampuan kreatif majalah untuk membuat konsumen merasa 

terpengeruh dengan iklan tersebut atau untuk menarik perhatian 
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pembaca dan mendorong mereka untuk memikirkan merek-merek 

yang diiklankan.  

e) Pengiklan terkadang harus mengembangkan keterlibatan pembaca 

secara dramatis. Sedangkan keterbatasan periklanan majalah adalah:  

f) Pembaca yang menentukan bagian mana yang akan dibaca dari 

iklan¬iklan yang terdapat di dalam majalah.  

g) Tenggang waktu yang lama  

h) Ketidakberaturan  

i) Keberagaman dalam pola sirkulasi dari pasar ke pasar.  

b. Media Elektronik  

1) Televisi  

Biaya periklanan, karakteristik khalayak, dan kesesuaian pemprograman 

sangat bervariasi pada jam-jam tertentu di suatu hari dan hari-hari 

tertentu di suatu minggu. Waktu-waktu dalam sehari ini disebut sebagai 

bagian hari (day part). Ketiga day part utama adalah waktu utama (prime 

time), siang hari (day time), dan waktu tambahan (fringe times), yang 

masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri  

2) Radio  

Adapun kekuatan periklanan radio antara lain:  

a) Radio hanya menempati urutan kedua setelah majalah dalam 

kemampuannya untuk menjangkau khalayak yang tersegmentasi.  
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b) Kemampuan radio untuk mencapai calon pelanggan sacara akrab dan 

personal.  

c) Berdasarkan CPM (cost per thousand) periklanan radio jauh lebih 

murah daripada media massa lainnya.  

d) Kemampuan radio untuk mentransfer gambar-gambar (images) dari 

televisi periklanan.  

e) Kemampuan radio untuk memanfaatkan reputasi-reputasi dirinya 

yang kadang lebih besar dari personal kehidupan kepribadian lokal. 

Sedangkan keterbatasan periklanan radio adalah:  

f) Ketidakberaturan  

g) Radio merupakan satu-satunya media utama yang tidak dapat 

menggunakan visualisasi.  

h) Tingginya tingkat perpecahan khalayak.  

i) Kesulitan membeli waktu pada media radio. (Kasali, 1992:99) 

c. Media Luar Ruang  

Media luar ruang yang dimaksud disini meliputi poster, spanduk, transit 

reklame. Iklan jenis ini sering sekali kita temui di seluruh penjuru daerah 

baik di kota maupun di desa. Iklan ini cocok untuk produk konsumen yang 

banyak dipakai yang memerlukan keterangan penjelasan singkat.  (Shimp, 

2003: 513) 

4. Celebrity Endorserment 

Keberhasilan sebuah iklan tidak terlepas dari peran bintang iklan dalam 

mempromosikan sebuah merek produk, terutama bila iklan tersebut di 
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tayangkan dalam media televisi. Penggunaan bintang iklan dalam sebuah 

media televisi merupakan alternatif strategi yang tepat untuk 

memperkenalkan produk kepada konsumen.  

Selebriti yaitu pribadi (bintang film, penghibur, atau atlet) yang dikenal 

oleh masyarakat karena kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat 

mendukung produk yang diiklankan. Selebriti memiliki kekuatan untuk 

menghentikan (stopping power) mereka dapat menarik perhatian atas pesan 

iklan di tengah banyaknya iklan lain (Belch dan Belch. 2004:12). Selebriti 

dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili segmen pasar yang 

dibidik (Royan. 2005:12). 

Para pengiklan dan biro-biro periklanan bersedia membayar harga tinggi 

kepada kaum selebriti tersebut yang disukai dan dihormati oleh khalayak 

yang menjadi sasaran dan yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku kosumen yang baik terhadap produk yang didukung menurut 

(Shimp, 2003: 459).  

Untuk sebagian besar, investasi yang demikian dibenarkan. Misalnya, 

persepsi dan sikap konsumen terhadap kualitas produk meningkat bila para 

selebriti mendukung produk. Lebih jauh, harga barang akan meningkat saat 

perusahaan-perusahaan mengumumkan kontrak dukungan selebriti. Tentu 

saja, janganlah diasumsikan bahwa para pendukkung itu efektif untuk 

semua merek dan dalam segala situasi.  
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Beberapa fungsi selebriti adalah seperti yang digambarkan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 1.1 

Beberapa Fungsi Selebriti Dalam Iklan 

Peran  Penjelasan  Selebriti  
1. Kesaksian  Berdasarkan pengalaman selebriti dalam  Titik Puspa:  
 menggunakan produk  Deterjen So-Klin  
2. Penguatan  Selebriti meminjamkan namanya 

digunakan untuk promosi produk, 
walaupun selebriti tersebut bukan ahli  

Ike Nurjanah: Terigu 
Bogasari  

3. Aktor  Selebriti menyampaikan produk atau jasa 
sebagai bagian dari penguatan karakter  

Sophia Latjuba: Giv  

4. Juru  Selebriti menjadi juru bicara perusahaan  Rae Sita: Hotel  
    Bicara  dalam waktu yang lama   

 Sumber: (Sumarwan, 2002 : 259)  

Menurut urutan tingkat kepentingannya, pertimbangannya terdapat 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih selebriti pendukung 

merek produk yaitu:  

a. Kredibilitas selebriti  

Kredibilitas pendukung adalah keahlian dan kepercayaan. Keahlian 

(expertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang 

dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. 

Kepercayaan (trustworthiness) mengacu pada kujujuran, integritas dan dapat 

dipercayainya seorang sumber. Sementara keahlian dan kepercayaan tidak 

saling berhubungan timbal balik, sering kali seorang pendukung tertentu 

dianggap sangat dapat dipercaya padahal bukan orang yang ahli dibidang 

tersebut. Dapat dipercaya dan keahlian seorang selebriti merupakan alasan 
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utama untuk memilih selebriti sebagai pendukung periklanan. Orang yang 

dapat dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu, seperti 

kehandalan merek, akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan 

orang lain untuk mengambil suatu tindakan, seperti halnya yang 

dikemukakan oleh (Shimp, 2003:470) 

Dua sub atribut yang penting dalam kredibilitas seorang bintang iklan 

adalah kepercayaan yang merujuk kepada orang yang dapat dipercaya dan 

dapat diandalkan. Selebriti mendapat kepercayaan dari prestasinya dalam 

film, olahraga, kantor-kantor pelayanan publik dan lain-lain, menurut 

(Royan, 2005: 43)  Kepercayaan sumber merujuk sejauh mana sumber dapat 

memberikan informasi yang tidak memihak dan jujur. Sumber yang 

dirasakan dapat dipercaya dapat mempengaruhi pemirsa, meskipun sumber 

tersebut memiliki keahlian yang relatif sedikit. (Mowen dan Minor, 2001: 

402) 

b. Kecocokan selebriti dengan khalayak dan merek  

Bahwa kesamaan ini merupakan atribut yang penting karena 

penonton cenderung lebih menyukai seseorang yang sedang berbagi dengan 

karakteristik yang sama. Seorang selebriti yang sedang membintangi iklan 

produk tertentu sepertinya dianggap sosok yang terpercaya yang mempunyai 

kesamaan karakter dengan para penonton dalam hal gender, umur, etnis dan 

kelas sosial. (Shimp, 2003: 464) Para eksekutif menuntut agar citra selebriti, 

nilai, dan perilakunya sesuai dengan kesan yang diinginkan untuk merek 
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yang diiklankan. Seorang pendukung yang menarik tidak akan memberikan 

manfaat bagi suatu produk bila kecocokannya (match up) kurang antara 

pendukung dan produk.  

c. Daya tarik selebriti  

Daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik meskipun daya tarik 

bisa menjadi artibut yang sangat penting-tetapi meliputi sejumlah 

karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung; sifat-

sifat kepribadian, gaya hidup, keatletisan postur tubuh dan sebagainya. 

(Shimp, 2003:468) Konsep umum dari daya tarik terdiri dari tiga ide 

yang berhubungan: persamaan (similarity), pengenalan (familiarity), dan 

penyukaan (liking). Yaitu, seorang pendukung dianggap menarik oleh 

para khalayak bila mereka bisa membagi rasa similarity atau familiarity 

dengannya atau bila mereka hanya menyukai si pendukung tanpa melihat 

apakah keduanya serupa di dalam segala hal. Dalam memilih selebriti 

sebagai pembicara, para eksekutif periklanan mengevaluasi aspek yang 

berbeda yang dapat disatukan di bawah sebutan umum daya tarik. Daya 

tarik meliputi keramahan, menyenangkan, fisik, dan pekerjaan sebagai 

beberapa dari dimensi penting dari konsep daya tarik.  

d.      Pertimbangan lainnya Akhirnya dalam memilih selebriti, para eksekutif  

periklanan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti:  

a. Biaya untuk memperoleh layanan dari selebriti  
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b. Besar kecilnya kemungkinan bahwa selebriti akan berada dalam masalah 

setelah suatu dukungan dilakukan  

c. Potensial bagi merek yang didukung. Secara jujur, tidak ada jawaban 

sederhana atas pertanyaan provokatif ini, dan para peneliti baru mulai 

menggali isu tersebut dengan cara yang lebih baik. 

5. Persepsi Konsumen 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu 

untuk memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti 

dan masuk akal mengenai dunia. Proses ini dapat dijelaskan sebagai bagaimana 

kita melihat dunia disekeliling kita. (Mowen dan minor, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Model pemrosesan informasi Input Informasi 

Sumber: (Sumarwan, 2002: 82) 
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Konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan 

persepsinya terhadap produk tersebut. Memahami persepsi konsumen adalah 

penting bagi pemasar dan produsen. Dua individu mungkin menerima stimuli 

yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana setiap orang 

mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkannya merupakan proses yang 

sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan setiap orang 

itu sendiri. Pengaruh yang diberikan setiap variabel ini terhadap proses 

memperoleh persepsi dan hubungannya dengan pemasaran.  

Beberapa konsep (tahapan) yang mendasari proses memperoleh persepsi 

antara lain:  

a. Pemaparan  

1) Sensasi  

Sensasi merupakan respon yang segera dan langsung dari alat 

pancaindera terhadap stimuli yang sederhana (iklan, kemasan, merek). 

Stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh setiap indra. 

Penerima panca indra adalah organ tubuh manusia (mata, telinga, hidung, 

mulut dan kulit) yang menerima masukan pancaindera. Semua fungsi ini 

bekerja baik secara tunggal maupun gabungan, dalam menilai dan 

menggunakan kebanyakan produk konsumen. Kepekaan konsumen 

merujuk ke pengalaman berupa sensasi. Kepekaan terhadap stimuli 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kualitas indra penerima individu 

dan besarnya atau intensitas stimuli yang dialaminya. Sensasi itu sendiri 
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tergantung pada perubahan energi (perbedaan masukan). Suatu 

lingkungan yang benar-benar tidak menarik atau tidak berubah, tanpa 

memperhatikan kekuatan mmasukan panca indra, hanya sedikit atau 

sama sekali tidak memberikan sensasi.  

2) Ambang absolut  

Tingkat terendah dimana seseorang dapat mengalami sensasi disebut 

ambang absolut. Titik dimana seseorang dapat mengetahui perbedaan 

antara ada sesuatu dan tidak ada apa-apa merupakan ambang absolut 

orang itu terhadap stimulus tersebut. Penyesuaian pancaindera 

merupakan masalah yang menjadi perhatian berbagai pemasangan iklan 

nasional, karenanya mereka berusaha mengubah kampanye iklan mereka 

secara teratur. Mereka khawatir para konsumen akan demikian terbiasa 

dengan iklan cetak atau iklan TV mereka sekarang ini sehingga mereka 

tidak lagi melihatnya, jadi iklan-iklan tersebut tidak lagi memberikan 

masukan panca indra yang harus diperhatikan. Dalam usaha menebus 

kekacauan iklan ini dan menjamin agar para konsumen memperhatikan 

iklan-iklan merereka, beberapa pemasar berusaha meningkatkan 

masukan pancaindera. Sebagai contoh, Apple Computer pernah membeli 

seluruh ruang iklan dalam suatu terbitan majalah Newsweek untuk 

memastikan agar para pembaca memperhatikan iklannya. Beberapa 

pemasar mencari media yang tidak lazim untuk menempatkan iklan-iklan 

mereka dalam usaha memperoleh perhatian. Ada yang mengiklankan 

produk mereka di halte bis, yang lain di meteran parkir dan kereta 
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belanja, yang lain lagi membayar agar produk mereka muncul dalam 

pertunjukan TV dan film.  

3) Ambang diferensial  

Perbedaan minimal antara dua macam stimuli yang hampir serupa 

disebut ambang diferensial atau j.n.d.(dari singkatan Just Noticeable 

Difference = perbedaan yang mulai bisa terlihat). Ilmuwan Jerman abad 

19 yang bernama Ernest Weber menemukan bahwa j.n.d. antara dua 

stimuli tidak merupakan jumlah absolut, tetapi jumlah relatif atas 

intensitas stimulus pertama. Hukum Weber menyatakan bahwa semakin 

besar stimulus pertama, semakin besar intensitas tambahan yang 

dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya. Dan, 

tingkat stimulus tambahan yang sama dengan j.n.d. harus ditambah bagi 

kebanyakan orang supaya dapat merasakan perbedaan antara stimulus 

yang dihasilkan dengan stimulus semula. Aplikasi j.n.d. ke pemasaran 

Aplikasi hukum Weber penting bagi pemasaran. Para produsen dan 

pemasar berusaha menetapkan j.n.d. yang relevan untuk produk mereka 

karena dua alasan yang sangat berbeda:  

a) Supaya berbagai perubahan negatif (misalnya, pengurangan ukuran 

atau kualitas produk, atau peningkatan harga produk) tidak dapat 

dengan mudah dilihat oleh publik (tetap di bawah j.n.d.)  

b) Supaya perbaikan produk (seperti kemasan yang diperbaiki atau 

diperbaharui, ukuran yang diperbesar, atau harga yang lebih rendah) 
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sangat jelas bagi para konsumen tanpa pemborosan yang tidak 

berguna (berada di tingkat atau sedikit di atas j.n.d.)  

Para pemasar seringkali ingin memperbaharui desain kemasan 

mereka yang ada tanpa kehilangan kesempatan segera dikenali konsumen 

yang sudah terpapar terhadap pengaruh iklan selam bertahun-tahun. 

Dalam hal yang demikian, mereka biasanya membuat sejumlah 

perubahan kecil, masing-masing dirancang hati-hati supaya berada di 

bawah j.n.d., sehingga para konsumen dapat merasakan perubahan yang 

minimum.  

b. Perhatian  

Konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan 

diperhatikannya dan akan diproses lebih lanjut. Proses ini dikenal 

sebagai perceptual selection. Produsen tentu menginginkan bahwa 

stimulus yang dipaparkan tersebut diperhatikan oleh konsumen. 

Produsen harus berupaya merebut perhatian konsumen, agar membaca, 

melihat, dan mendengarkan apa yang dikomunikasikan oleh para 

pemasarnya. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perceptual 

selection atau perhatian konsumen terhadap stimulus yang akan 

deperhatikan yaitu:  

1) Faktor pribadi adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam 

diri konsumen. Faktor ini ada di luar kontrol pasar. Pertama adalah 

motivasi dan kebutuhan konsumen. Faktor lainnya adalah harapan 
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konsumen, yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Konsumen 

biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan apa yang 

mereka harapkan untuk dilihat biasanya berdasarkan pada apa yang 

diketahui, pengalaman sebelumnya, atau keadaan yang hendaknya ada 

(harapan). Dalam konteks pemasaran, orang cenderung merasakan 

produk dan sifat-sifat produk menurut harapan-harapan mereka sendiri. 

Menurut Schiffman dan Kanuk bahwa stimulus atau informasi yang 

bertentangan dengan harapan seringkali mendapatkan perhatian yang 

lebih besar dibandingkan dengan yang sesuai dengan harapan.  

 
2) Faktor stimulus.  

Faktor ini bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan 

pengiklan, dengan tujuan utamanya untuk menarik perhatian konsumen, 

(Sumarwan, 2002:76). Stimuli pemasaran meliputi banyak variabel yang 

mempengaruhi persepsi konsumen, seperti keadaan produk, ciri fisiknya, 

rancangan kemasan, merek, iklan cetak, dan iklan TV (mencakup teks 

telah disampaikan, pilihan dan jenis kelamin model, pengaturan posisi 

model, ukuran iklan, tipografi), posisi iklan cetak atau iklan TV dan 

lingkungan editorial.  

c. Pemahaman  

Pemahaman adalah usaha konsumen untuk mengartikan atau 

menginterpretasikan stimulus. tahap ini sebagai tahap memberikan makna 

kepada stimulus. Makna ini tergantung kepada bagaimana stimulus 
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diklasifikasikan dan dielaborasi dalam kaitannya dengan pengetahuan 

konsumen.  

Pada tahap ini konsumen melakukan perceptual organization yaitu: 

Stimulus yang diterima konsumen berjumlah puluhan bahkan ratusan, 

stimulus tersebut tidak diperlakukan sebagai hal hal yang terpisah satu sama 

lainnya. Konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus 

sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan. Prinsip ini dikembangkan 

oleh disiplin geslalt psychology, yang menguraikan bagaimana seseorang 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus untuk memperoleh 

makna yang menyeluruh.  

Ada tiga prinsip perceptual organization yaitu:  

1) Gambar dan latar belakang (figure and ground)  

2) Pengelompokan (grouping).  

Tiga prinsip grouping adalah kedekatan (proximity), kesamaan 

(similarity), dan kesinambungan (continuity). Kedekatan adalah suatu 

usaha untuk mengkaitkan suatu stimulus/objek dengan sesuatu hal, 

karena dianggap keduanya memiliki hubungan yang erat. Konsumen 

akan mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan bentuk, nama, atau 

lainnya (similarity). Konsumen akan menyatukan objek ke dalam satu 

kesatuan tanpa terpisah-pisah (continuity).  

3) Closur.  

Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh 

walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. 
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Inilah prinsip closur. Konsumen akan melengkapi atau mengisi bagian 

yang hilang dari objek tersebut. 

6. Teori AIDDA 

Seperti yang disampaikan Wilbur Schram, the condition of 

success in communication”, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita 

menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita 

kehendaki, dengan memperhatikan :  

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik.  

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman antara komunikator dan komunikan, sehingga 

dimengerti.  

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan.  

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan 

komunikan. (Effendy, 2003:305) 

Jadi., langkah pertama yang harus dilakukan, adalah bagaimana 

caranya kita bisa harus bisa menarik perhatian komunikan. Buat supaya 

komunikan tertarik untuk lebih ingin tahu mengenai isi pesannya. 

Penyajian pesan bisnis agar menarik, jelas pada awalnya, tergantung 

pada packaging pesan sesuai media yang digunakan. 

Sehubungan dengan uraian di atas, mengenai persepsi konsumen 

terhadap celebrity endorsement Kuku Bima Ener-G pada karyawan 

pabrik ambassador garmindo, maka model yang juga dipandang 
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mendekati permasalahan penelitian ini adalah model AIDDA. Model ini 

dikembangkan sekitar dasawarsa 1920-an. 

1. Attention (perhatian)  

Dalam tahap ini, kegiatan mulai dilakukan dengan maksud untuk 

menumbuhkan perhatian khalayak terhadap iklan.  

2. Interest (ketertarikan)  

Khalayak tidak saja menaruh perhatian kepada iklan, tetapi juga mulai 

tertarik atau berminat.  

3. Desire (hasrat/keinginan)  

Dalam tahap ini khalayak telah mempunyai motivasi untuk memiliki 

produk iklan.  

4. Decision (keputusan)  

Pada tahap ini sikap sesungguhya khalayak terhadap produk iklan 

mulai terlihat. Di tahap ini juga konsumen mengambil keputusan 

untuk menyukai atau membenci hal tersebut.  

5. Action (tindakan)  

Action merupakan tahap akhir dari formula ini. Pada tahap ini 

tercermin action atau tindakan kahalayak untuk memakai, 

mengkonsumsi atau menggunakan produk iklan 

Konsep AIDDA adalah proses psikologis dari diri khalayak. 

Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan action, maka 

pertama-tama mereka harus dibangkitkan perhatiannya (attention) 
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sebagai awal suksesnya komunikasi. Apabila perhatian komunikasi telah 

terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat 

(interest), yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. 

Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi 

timbulnya hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, 

bagi komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan 

datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk melakukan 

tindakan (action) sebagaimana diharapkan komunikator (Effendy, 

2003:305). 
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F. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini dimulai dengan adanya studi literatur dari teori-teori serta 

penelitian sebelumnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir  
(Sumber : Shimp, 2003: 464-470) 
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Kuku Bima Ener-G merupakan salah satu industri minuman energi yang 

berkembang pesat di Indonesia. Kuku Bima Ener-G selaku pemain baru dalam 

bisnis minuman energi telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan seperti 

memperoleh beberapa penghargaan antara lain : Indonesian Customer Satisfaction 

(ICSA), Indonesian Best Brand Awarad (BBA), Golden Best Brand Award, 

Platinum Best Award dan Top Brand Award. 

Media televisi, radio, majalah, surat kabar dan media online merupakan media 

yang paling banyak diminati oleh masyarakat, sekarang ini televisi dinikmati oleh 

sekitar 56 % masyarakat Indonesia, dengan menghabiskan waktu sekitar 19,7 jam 

per minggu dan menempatkan Indonesia pada posisi kelima negara yang 

penduduknya paling sering menonton televisi. Kondisi masyarakat yang demikian 

itu dimanfaatkan oleh banyak kalangan mulai dari parpol sampai produsen 

menjadikan artis sebagai ikon komunikasi dalam program kampanye atau promosi. 

PT Sido Muncul dengan Kuku Bima Ener-G menggunakan tokoh atau artis 

menjadi endorser iklan. Tokoh yang digunakan diambil dari berbagai latar belakang 

seperti : Mbah Marijan tokoh fenomenal yang terkenal pada saat gunung merapi 

meletus, Chris John petinju, Ade Rai atlet binaragawan, Doni Kesuma, Rieke Diah 

Pitaloka, Vega Darwanti mewakili dari kalangan artis. Hasil dari penelitian ini ingin 

mengetahui sejauh mana persepsi konsumen terhadap endorser iklan dengan 

indikator kredibilitas, kecocokan dan daya tarik dari endorser iklan. 
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G. Metode Penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

bagaimana peneliti dalam menjelaskan tata cara pengumpulan data yang diperlukan, 

serta bagaimana menganalisis data. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kuantitatif dengan metode deskriptif yakni penelitian yang 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesa (Arikunto, 2003:43). Penelitian deskriptif hanya menguraikan dan 

memberikan paparan mengenai situasi atau peristiwa penelitian, tidak mencari atau 

menjelaskan mengenai hubungan, tidak ada hipotesis dan tidak ada pengujian 

mengenai itu, serta tidak membuat suatu prediksi, karena peneliti hanya bertindak 

sebagai pengamat (Jalaludin, 2004: 54). 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian survei dimana informasi 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. (Arikunto, 2003:53) 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan unsur yang penting dalam penelitian, sebab di 

tempat inilah diperoleh data yang diinginkan oleh penulis. Dalam penelitian 

ini mengambil lokasi di Pabrik Ambassador Garmindo Sukoharjo. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan 

dimulai pada bulan September 2012 sampai dengan selesainya penelitian ini. 
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b. Populasi, Sampel, dan Sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang berupa manusia, 

hewan, tumbuh – tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 

sebagainya sehingga obyek – obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian 

(Bungin, 2005: 101). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh karyawan Pabrik Ambassador Garmindo yang berjumlah 3200 orang.  

2. Sampel 

Pada dasarnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memperoleh perlakuan penelitian yang secara keseluruhan mempunyai sifat 

yang sama dengan populasi. Sampel merupakan wakil yang bersifat 

representatif dari populasi, khususnya dalam hal “pendataan” (Bulaeng, 

2004).  

Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tersebut, maka 

digunakan rumus Taroyamane dengan presisi 10% dan dengan tingkat 

kepercayaan 90% (Jalaludin, 2004: 82), adapun rumus tersebut adalah:  

n = 
12 Nd

N
 

 

Keterangan:  

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi  

d = Nilai presisi yang ditetapkan sebesar 10% atau d = 0,1  
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Berdasarkan rumus diatas maka sampel yang dibutuhkan adalah: 

n = 
1)1.0(3200

3200
2 

 

   = 
1)01.0(3200

3200


 

   = 
33

3200
 

   = 96,9 dibulatkan menjadi 97. 

 Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 orang. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel oleh peneliti adalah 

random sampling. Yang mana merupakan suatu teknik sampling yang 

dipilih  secara acak, cara ini dapat diambil bila analisa penelitian cenderung 

bersifat deskriptif atau bersifat umum. Setiap unsur populasi harus memiliki 

kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

c. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

a. Definisi Konsep 

Untuk membatasi permasalahan penelitian dan menghindari 

perbedaan pengertian, maka perlu dibentuk definisi konseptual. Definisi 

konseptual sendiri merupakan kegiatan mendefinisikan konsep dalam 

kaitannya dengan konsep lain yang kurang abstrak dan memungkinkan 

pembaca menangkap istilah yang lebih kompleks. Pada penelitian ini disusun 

definisi konseptual sebagai berikut: 
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Persepsi tentang celebrity endorser adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi tentang celebrity endorser ialah 

memberikan makna pada stimuli indrawi / sensor stimuli tentang suatu 

produk yang ditujukan kepada khalayak agar memperoleh sambutan yang 

baik (Bungin, 2005). 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur variabel. 

1) Pengetahuan responden terhadap iklan Kuku Bima Ener-G 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan responden 

terhadap iklan Kuku Bima Ener-G 

(1) Iklan minuman berenergi yang pernah ditonton responden merupakan 

tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan responden 

tentang iklan Kuku Bima Ener-G yang ditayangkan ditelevisi. 

a) Responden pernah menyaksikan iklan Kuku Bima Ener-G 

 Point 5 bila responden menonton Lebih dari 10 x 

 Point 4 bila responden menonton 10 x 

 Point 3 bila responden menonton 7  – 9 x 

 Point 2 bila responden menonton 4 – 6 x 

 Point 1 bila responden menonton 1 – 3 x 

b) Jenis Iklan Kuku Bima Ener-G dengan tema Mari Berwisata di 

Negeri Sendiri yang pernah disaksikan oleh responden 
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 Versi Papua 

 Pesona NTT 

 Ayo ke Labuan Bajo seri I 

 Versi Maluku 

 Versi Sumatera Utara 

 Labuan Bajo seri II 

 Ayo ke Semarang 

 Versi Kalimantan 

 Jogja Istimewa 

c) Pengetahuan responden terhadap iklan Kuku Bima Ener-G tolak 

ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan 

responden mengenai iklan yang ditampilkan tersebut 

Iklan Kuku Bima Ener-G yang disiarkan merupakan salah satu 

iklan yang sering disaksikan oleh responden ketika menonton 

televisi. 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

2) Celebrity endorser memiliki daya tarik yang baik 

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketertarikan responden 

terhadap  Celebrity endorser didalam iklan Kuku Bima Ener-G. 
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a) Dengan melihat celebrity endorser dalam iklan Kuku Bima Ener-G 

dapat membuat anda mengingat produk minuman bernergi tersebut. 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

b) Celebrity endorser dalam iklan Kuku Bima Ener-G merupakan orang 

yang responden kenali 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

c) Responden tertarik untuk mengenal sosok celebrity endorser Kuku 

Bima Ener-G 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

3) Celebrity endorser memiliki kecocokan dengan produk 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecocokan Celebrity endorser 
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didalam iklan Kuku Bima Ener-G menurut para responden. Iklan 

minuman berenergi yang pernah ditonton responden merupakan tolak 

ukur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan responden tentang 

kecocokan celebrity endorser dalam iklan Kuku Bima Ener-G. 

a) Celebrity endorser berjenis kelamin pria merupakan sosok yang 

paling cocok ada dalam iklan Kuku Bima Ener-G 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

b) Celebrity endorser berjenis kelamin wanita merupakan sosok yang 

paling cocok ada dalam iklan Kuku Bima Ener-G 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

c) Celebrity endorser dalam iklan Kuku Bima Ener-G memiliki batasan 

umur yang cocok menurut responden 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 
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 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

d) Berikut ini adalah sosok tokoh yang paling cocok untuk 

mengiklankan minuman Kuku Bima Ener-G menurut responden 

 Mbah Marijan 

 Ade Rai 

 Doni Kesuma 

 Chris John 

 Vega Darwanti 

 Rieke Diah Pitaloka 

 Denada 

4) Celebrity endorser memiliki kredibilitas yang baik 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kredibilitas Celebrity 

endorser didalam iklan Kuku Bima Ener-G menurut para responden. 

a) Kepercayaan responden terhadap kemampuan celebrity endorser 

Kuku Bima Ener-G dalam mengiklankan produk tersebut 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Percaya 

 Point 4 bila responden menjawab Percaya 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Percaya 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Percaya 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Percaya 

b) Responden merasa terwakili dalam kesamaan karakter dengan 

celebrity endorser Kuku Bima Ener-G 
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 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

c) Menurut responden celebrity endorser Kuku Bima Ener-G 

mempunyai keahlian sebagai endorser produk tersebut 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

d) Menurut responden Celebrity endorser (artis pendukung produk) 

memiliki kecocokan dengan merek atau produk Kuku Bima Ener-G, 

sehingga memiliki nilai yang positif untuk merek yang diiklankan 

 Point 5 bila responden menjawab Sangat Setuju 

 Point 4 bila responden menjawab Setuju 

 Point 3 bila responden menjawab Kurang Setuju 

 Point 2 bila responden menjawab Tidak Setuju 

 Point 1 bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

d. Teknik Pengumpulan data 

Pada penelitian ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2005). Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data primer akan diperoleh langsung dari 

hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

b. Data sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2005). Data sekunder 

dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan 

pembanding. Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder melalui 

buku-buku referensi, artikel baik dari majalah maupun dari internet yang 

mendukung penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuesioner atau dalam bahasa inggris disebut questionnaire 

(daftar pertanyaan). Metode kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis kemudian untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

kuesioner dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau peneliti. 

    e. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Pada setiap pengukuran selalu diharapkan diperoleh hasil ukur yang 

akurat dan objektif. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah alat ukur 

yang digunakan harus valid atau sahih dan reliabel atau andal (Azwar, 2001). 

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan validitas yang tinggi dari 
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instrumen penelitian sehingga bisa memenuhi persyaratan. Sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan guna memperoleh gambaran yang tetap mengenai apa 

yang diukur. Uji validitas dan reabilitas ini dengan menggunakan koefisien 

korelasi Pearson Product Moment yang diperoleh melalui analisa data 

dengan menggunakan SPSS version 16.0 for windows.  Suatu item 

dikategorikan valid apabila memiliki nilai korelasi (rxy) positif dan 

signifikansi (p) < 0,05. 

Berikut adalah rekap hasil uji validitas item-item kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur variabel celebrity endorser. 

Tabel 1.2 
Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel Celebrity Endorser 

No Soal  Rxy P Keterangan 

1)  0.514 0.004 Valid  

2)  0.729 0.000 Valid  

3)  0.758 0.000 Valid  

4)  0.715 0.000 Valid  

5)  0.542 0.002 Valid  

6)  0.708 0.000 Valid  

7)  0.472 0.008 Valid  

8)  0.487 0.006 Valid  

9)  0.566 0.001 Valid  

10)  0.823 0.000 Valid  

11)  0.727 0.000 Valid  

12)  0.676 0.000 Valid  
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Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa semua item memiliki 

rxy  positif dan p < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur celebrity endorser dikategorikan 

valid. Hal ini berarti juga bahwa data hasil pengukurannya dapat digunakan 

dalam analisis selanjutnya. 

Item yang memiliki daya beda cukup tinggi akan dihitung reliabilitasnya 

dengan menggunakan reliabilitas koefisien alpha yang  diperoleh melalui 

analisis data dengan menggunakan SPSS version 16.0 for windows. Item-item 

dalam skala yang memiliki validitas yang baik dan reliabel akan digunakan 

untuk mengukur. 

Sebagaimana uji validitas, uji reliabilitas juga dilakukan secara internal. 

Reliabilitas menyatakan kehandalan atau konsistensi pengukuran yang dilakukan 

instrumen (kuesioner). Dalam penelitian ini uji reliabilitas dihitung berdasarkan 

koefisien Cronbach’s Alpha dengan menggunakan program SPSS 16 for 

Windows. Angka reliabilitas alpha (yang dapat diterima) berkisar antara 0 dan 1. 

Semakin mendekati 1 dikatakan bahwa reliabilitas semakin tinggi. Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

> 0,6 

Tabel 1.3 

Variabel Alpha Keterangan 

Celebrity endorser  0.839 Reliabel  
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Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa variabel celebrity 

endorser memiliki nilai reliabilitas alpha > 0,6. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel celebrity endorser 

dikategorikan reliabel. Hal ini berarti juga bahwa secara keseluruhan data hasil 

pengukuran kuesioner dalam penelitian ini dapat digunakan dalam tahapan 

selanjutnya. 

f. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan 

atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih 

lanjut (Sudjana, 2001: 128). 

Pengolahan data meliputi kegiatan: 

1. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. 

2. Coding (Pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang 

termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu 

informasi atau data yang akan dianalisis. 
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3. Pemberian Skor atau Nilai 

Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah 

satu cara untuk menentukan skor. Kriteria penilaian ini digolongkan dalam 

lima tingkatan dengan penilaian sebagai berikut: 

a.       Jawaban a, diberi skor 5 

b.       Jawaban b, diberi skor 4 

c.       Jawaban c, diberi skor 3 

d.      Jawaban d, diberi skor 2 

e.       Jawaban e, diberi skor 1 (Sudjana, 2001: 106). 

4. Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah 

diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan 

tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.  Tabulasi dapat 

berbentuk: 

a.       Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode 

dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai 

arsip. 

b.      Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden 

tertentu dan tujuan tertentu. 

c.       Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang 

telah dianalisa (Hasan, 2006: 20) 
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Analisis Data adalah memperkirakan atau dengan menentukan 

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap 

suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan 

kejadian lainnya (Hasan, 2006: 29). Kejadian dapat dinyatakan sebagai 

perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan bantuan 

wawancara. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Deskriptif Persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang 

ada pada penelitian yaitu persepsi konsumen tentang celebrity endorser 

Kuku Bima Ener-G. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi 

dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti dikemukan 

(Sudjana, 2001: 129) adalah sebagai berikut: 

P = 100x
N
F  

Keterangan : 
P : Persentase 
F : Frekuensi 
N : Jumlah responden 

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden 

b. Menghitung frekuensi jawaban responden 

c. Jumlah responden keseluruhan adalah 97 orang 

d. Masukkan ke dalam rumus 


